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Van de Voorzitter
Het buitenseizoen zit er al weer bijna
op, de laatste wedstrijden van de
najaarscompetitie zijn gepland en dan
zal het wat stiller worden op ons
park.
Ik moet helaas constateren dat ook
Qui Vive tennis voor het eerst is
geconfronteerd met minder opkomst
bij vrijwel alle grote evenementen.
Het OJT is prima verlopen maar met
de minste deelname van de laatste
jaren.
Het 35+ toernooi was redelijk stabiel
voor
wat
betreft
het
aantal
inschrijvingen maar de interne
clubkampioenschappen hebben we
voor het eerst moeten schrappen
wegens gebrek aan deelnemers.
Dit heeft ertoe geleid dat we dit jaar
ook geen Kampioenschap van
Uithoorn konden houden omdat op de
oproep om je daarvoor aan te melden
ook onvoldoende respons kwam.
Deze trend was al langer zichtbaar bij
veel andere verenigingen en heeft nu
ook ons bereikt. Het bestuur gaat met
alle betrokken vrijwilligers om de
tafel om te evalueren wat er wellicht
kan worden gedaan om het tij te
keren en de evenementen weer te
laten worden wat zij altijd waren, druk
en gezellig.

Het bestuur is op dit moment niet
volledig en naarstig op zoek naar
enkele
enthousiaste
leden
die
volgend jaar een rol willen nemen om
de vertrokken en vertrekkende
bestuursleden te vervangen.
Elders in het clubblad staan de
vacatures
van
de
open
bestuursplekken.
Voor het volgend jaar staat de
vernieuwing van de banen 5 t/m 7 op
de planning zodat we straks 7
hagelnieuwe
banen
tot
onze
beschikking hebben waarop we de
komende jaren volop kunnen spelen.
Ondanks de genoemde zaken kunnen
we spreken van een geslaagd
seizoen en wil ik nogmaals de
vrijwilligers bedanken die door hun
tomeloze inzet verantwoordelijk zijn
voor dit succes.
Paul Vriens
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Jeugdtenniskampioenschappen van Uithoorn
Voor het eerst in de geschiedenis
hebben Tennisclub Uithoorn en
Tennisclub Qui Vive gezamenlijk de
jeugdkampioenschappen
georganiseerd en dit tot volle
tevredenheid van de clubs en de
deelnemers.
De clubs hebben voor deze nieuwe
aanpak gekozen om ervoor te zorgen
dat er een groter aantal deelnemers is
waardoor er meer gelijkwaardige
wedstrijden zijn. En er is gebleken
dat dit het ook heeft opgeleverd, want
het aantal deelnemers was groot en
wat een spannende wedstrijden zijn
er gespeeld!
Het toernooi is feestelijk afgesloten
met een barbecue en natuurlijk de
prijsuitreiking, met dank aan de
sponsoren Stolwijk, Careca verhuur,
Intersport Duo, Zijdelfleur en Albert
Heijn Jos van den Berg.
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We feliciteren de kampioenen van
Uithoorn:
Rood Kids Event: Aiden Versteeg
Oranje Kids Event: Imme de Hertog
JE 10 t/m 12: Nicolai Hooiveld
JE 11 t/m 14: Benjamin Diderich
JE 11 t/m 17: Sebas Mooij
ME 11 t/m 14: Luna Asmelash
ME 11 t/m 17: Daphne de Falco
JD 10 t/m 12: Daniël van
Heemsbergen en Derk Streefkerk
JD 11 t/m 14: Tijn Boekraad en
Tomas van der Made
JD 11 t/m 17: Lars Verheul en Sebas
Mooij
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Stichting Qui Vive
De tennis- en hockeyverenigingen zijn aan elkaar verbonden als
gevolg van het bezit van een
gezamenlijk clubhuis.
Hiervoor bestaat de Stichting Qui
Vive die als hoofddoelstelling
heeft de belangen te behartigen
van
het
clubhuis
en
de
samenwerking
tussen
beide
clubs te bevorderen.
De laatste jaren was er echter
geen serieuze vertegenwoordiging vanuit hockey waardoor de
genoemde doelstellingen niet
optimaal
konden
worden
ingevuld.
Overleg tussen de besturen van
tennis en hockey heeft er nu toe
geleid dat beide verenigingen
met 3 personen zitting nemen in
het stichtingsbestuur.
Namens tennis is Corné Wijsman
bereid gevonden een rol te
nemen in het bestuur naast de
twee bestuurders die er al jaren
in zaten, Henk de Ruiter en Paul
Vriens.
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Vanuit hockey zijn de heren Joop
Hoogkamer, Egon Hoogenboom
en Paul Smit voorgedragen
waarmee het stichtingsbestuur
voor het eerst in jaren volledig
bemand is.
Inmiddels
heeft
de
eerste
stichtingsvergadering
plaats
gevonden en zijn de posten over
beide verenigingen verdeeld.
We zijn blij om vanuit dit orgaan
een aantal belangrijke zaken
voor beide verenigingen te
kunnen gaan aanpakken zodat
we in de toekomst optimaal
gebruik kunnen maken van het
complex.
In de volgende clubbladen zal ik
alle belangrijke zaken die in de
stichting worden behandeld met
jullie delen.
Paul Vriens
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AH Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi
Ook dit jaar organiseerden we in de
laatste week van de zomervakantie
weer het AH Jos van den Berg Open
Jeugd Toernooi. Het is een landelijke
trend dat het aantal deelnemers aan
open toernooien terugloopt. In de
regio zijn er om die reden zelfs
toernooien afgelast. Wij hebben er
met 63 enthousiaste jonge tennissers
een heel mooi en gezellig toernooi
van
kunnen
maken.
Axel,
ondersteund door Kim,
heeft de
wedstrijden zo gepland dat het steeds
gezellig druk was en vooral later op
de dag. Veel deelnemers en ouders
gaven spontaan aan dat ze het erg
naar hun zin hadden. Ook buiten de
wedstrijden om kwamen ze naar het
park en een enkeling heeft zich zelfs
aangemeld om bij Qui Vive te komen
spelen.
Topper Yvonne heeft de aankleding
van het park weer verzorgd, de
activiteiten en de versnaperingen.
Vooral de suikerspinmachine was een
groot succes. Als vanouds was er op
donderdag een feestavond met
muziek. Helaas waren er weinig
sponsoren. Wel waren Bert Ojevaar
en Jos v.d. Berg aanwezig. En
namens de gemeente was wethouder
Zijlstra te gast.
De organisatie van de Tenniskidsdag
op woensdag was in handen van
Heleen. Met ruim twintig spelers in de
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categorie oranje kon iedereen de hele
dag volop spelen. Het was fantastisch
om te zien hoe sportief en enthousiast
kinderen met elkaar de duels
aangingen, zonder tussenkomst van
de ouders…
En de week erna stonden alle trotse
winnaars in de krant met hun echte
bekers!

Omdat ook een goed lopend toernooi
altijd weer beter kan, hebben we wel
een paar aandachtspunten voor
volgend jaar:
- Deelnemers hoeven volgend
jaar maar voor één speltype te
betalen, waarmee we hopen op
meer aanmeldingen voor de
dubbel en mix;
- We gaan de finales op vrijdag
spelen, zodat de hockeyers en
voetballers niet in de knel
komen
met
hun
eerste
trainingen;
- We proberen een toernooi op te
tuigen voor 16 tot 25 jaar in
dezelfde week, omdat we geen
aanmeldingen krijgen in de
leeftijd 16 tot 18 en er voor
jonge senioren weinig is. We
zoeken
enthousiaste
jonge
senioren
die
dit
willen
organiseren;
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- We laten oranje aanmelden via
Tenniskids, omdat daar nog wel
wat mis ging;
- We
starten
eerder
met
voorbereiden en promotie en
gaan daarbij gebruik maken van
Whatsapp en Instagram, omdat
facebook nog maar weinig
gebruikt wordt door de jeugd en
mail nauwelijks wordt gelezen.
Yvonne maakt het filmpje ter
verspreiding via Instagram;
- Voor Axel zoeken we een
medeplanner, zodat hij er niet
iedere dag hoeft te zijn;
- De feestavond op donderdag
houden we erin! En we rekenen
dan op mooier weer:-)
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En aan alle jonge senioren en ouders
van jeugdspelers vragen we om hun
bardiensten volgend jaar te plannen
tijdens het OJT. Het is leuk voor
spelers en voor jezelf als je affiniteit
hebt met de doelgroep of zelfs een
aantal spelers kent. Dan wordt
volgend jaar vast minstens weer zo’n
gezellige week!

De OJT organisatie
Axel Colijn, Yvonne Diederich en
Heleen Bouwmans
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Oproep
Beste Senior leden,

Ervaring
is
geen
enthousiasme wel!

Op dit moment is er binnen het
bestuur van TC Qui Vive een vacature
beschikbaar. Wij zijn op zoek naar
een bestuurslid senioren belangen,
die samen met de andere 4
bestuursleden het leuk vindt om de
koers van de vereniging te bepalen,
actief betrokken te zijn bij de
organisatie van
de
(senioren)
activiteiten op onze club en die zorgt
voor binding en betrokkenheid van de
leden bij de vereniging.

vereiste,

Met vriendelijke groet,
Paul Vriens, Henk de Ruiter, Heleen
Bouwmans en Samantha Maas

Is dit iets voor jou? Maak je interesse
kenbaar aan een van de huidige
bestuursleden. Dit kan via mail of
spreek een van ons aan op of bij het
tennisveld.
Twijfel je nog of dit iets voor jou is en
zou je graag meer informatie willen,
ook dat kan! Laat het aan ons weten
en we beantwoorden graag je vragen.
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Van der Wurff Makelaars 35+ toernooi
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Foto impressie Open Toernooi
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Tussenstand Najaarscompetitie
Dit najaar hebben we bij Qui Vive 4
senioren teams en 2 jeugd teams die
strijden in de competitie.
Op vrijdag avond hebben we 2 dames
teams in de dames dubbel competitie
en 1 gemengd dubbel team.
Het eerste dames team met Anjo van
der Made als teamcaptain gaan lekker
mee in de middenmoot van de
competitie. Het verschil tussen ons
team en alle andere teams is niet
groot en gaat slechts om een enkel
puntje. Reden genoeg voor deze
dames om lekker door te gaan en
voor jullie om ze eens te komen
aanmoedigen.
Het tweede dames team met
Annemien Lek – van Diemen als
teamcaptain spelen vele lange
spannende wedstrijden waar het elke
keer weer spannend is welke kant het
op zal vallen. Helaas is dat voor deze
dames meestal de kant van de
tegenpartij waardoor ze op dit
moment onderaan staan. Gelukkig
staan de 2 teams erboven maar 1
punt hoger en kan het nog alle kanten
op en hopelijk in dit geval eens onze
kant op.

bovenaan in de competitie en de
nummer 2 staat op een achterstandje.
Dit team speelt mooie wedstrijden en
hopelijk kunnen ze de huidige vorm
vasthouden en mag ik ze aan het
einde van de competitie feliciteren
met het kampioenschap.
Op zondag hebben we 1 dames team
onder leiding van Elsbeth Littooij.
Deze dames gaan lekker. Ze staan op
dit moment 2e in de competitie.
Zondag 18 oktober spelen ze tegen
de huidige nummer 1 TV Nieuwkoop.
Helaas wordt deze wedstrijd niet
thuis bij Qui Vive gespeeld maar
Nieuwkoop is om de hoek dus
aanmoedigen in deze wedstrijd is
zeker mogelijk.
Dan de 2 jeugd teams.
Op zaterdag hebben we een
gemengd team met Luna Kanters als
teamcaptain. Dit team staat op een
gedeelde 1e plaats samen met
Helderse TC. En de wedstrijd tussen
deze 2 teams staat zaterdag 10
oktober gepland bij Qui Vive om
10:00. Kom dus kijken en support dit
team naar het kampioenschap.

Het gemengde team met Pascal van
Westerop als teamcaptain staat mooi

oktober 2015

De TennisHoorn

10

Op zondag hebben we een meisjes
team met als teamcaptain Juliette
Buter. Deze meiden staan op dit
moment op de een na laatste plaats in
de competitie maar het verschil met
de huidige nummer 4 is slechts 2
punten. En tegen deze nummer 4 en
de nummer 6 moet nog gespeeld
worden dus het kan nog alle kanten
op.

Mocht je door deze verhalen al
geïnspireerd raken om competitie te
gaan spelen? Binnenkort start de
inschrijving
voor
de
voorjaars
competitie, dus hou je mail in de
gaten.

Al met al redenen genoeg om op de
volgende data en tijden onze teams te
komen aanmoedigen.
Vrijdag 9 oktober het Gemengde team
vanaf 19:00 uur.
Zaterdag 10 oktober het Gemengde
jeugd team vanaf 10:00.
Vrijdag 16 oktober Dames 1 en
Dames 2 vanaf 19:00 uur.
Zondag 18 oktober het Meiden jeugd
team vanaf 10:00 uur.
Laatste competitie dag vrijdag 23
oktober spelen alle senioren teams
thuis vanaf 19:00 uur.
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Wist u dat?
Van oktober tot april we weer
winterlidmaatschap aanbieden aan
niet-Qui Vive leden?

Input gestuurd kan worden naar
redactiehoorn@quivivetennis.nl
Graag voor 1 maart a.s.

De trainers van TCU in de
wintermaanden les geven op onze
banen?

De nieuwe ranking van de KNLTB
op 14/15 november bepaald
wordt?

De najaarscompetitie duurt tot
eind oktober en er daardoor in de
weekenden minder vrij speel
banen beschikbaar zijn

Je vanaf dan op MijnKNLTB kan
zien wat je speelsterkte voor
volgend jaar is?

Het straks weer griezelen wordt
voor de jeugd met het Halloween
toernooi?
Het chalet vanaf 28 september is
gesloten?
Het grote clubhuis
gebruikt kan worden?

dan

wel

Er in maart weer een clubblad
uitkomt?
Het verplicht is om de baan af te
hangen met je pas van 2015?
Er nog driftig wordt gezocht naar
een
nieuw
bestuurslid
seniorenbelangen
We voor het clubblad altijd op zoek
zijn naar leuke, interessante,
gekke stukjes?
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Activiteitenkalender 2015
Dag

Datum

Activiteit

vrijdag

30 oktober

Halloween Slotfeest
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Bestuur
Voorzitter:
Paul Vriens
06-26075170
voorzitter@quivivetennis.nl

Secretaris:
Samantha Maas
06-15823184
secretaris@quivivetennis.nl

Penningmeester:
Henk de Ruiter
06-22906870
penningmeester@quivivetennis.nl

Bestuurslid jeugdbelangen:
Heleen Bouwmans
06-50692735
jeugdbelangen@quivivetennis.nl

Bestuurslid seniorenbelangen:
Vacant
seniorenbelangen@quivivetennis.nl
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Colofon
Ledenadministratie:
Ferry Kiszer
0297-565721
ledenadministratie@quivivetennis.nl

Sponsorcommissie:
Wijnie Schmidt
06-21613486
sponsorzaken@quivivetennis.nl

Barcommissie:
Peter Kooiman
barcommissie@quivivetennis.nl

Competitieleider Junioren:
Anouschka ter Avest
06-42160779
juniorencompetitie@quivivetennis.nl

Competitieleider Senioren:
Marcia Navest
06-52468731
seniorencompetitie@quivivetennis.nl
Park & Accommodatiebeheer (A.I.)
Henk de Ruiter
06-22906870
parkbeheerder@quivivetennis.nl
Website:
webmaster@quivivetennis.nl

Interne Competitie:
Jaap Dijkstra/Ceciel Sanders
internecompetitie@quivivetennis.nl
Trainers:
trainers@quivivetennis.nl
Ferry Dogger
06-21808551
Mats Wissink
06-10651897

Redactie TennisHoorn:
Monique Ranzijn-van Zelst
0297-526200
redactiehoorn@quivetennis.nl
Tennis Club Qui Vive
Bezoekadres:
Vuurlijn 30, 1424 NR De Kwakel
Chalet:
0297-591704
Postadres:
Postbus 32, 1420 AA Uithoorn
Bankrekening: NL 18 RABO 0363 5680 50
Website:
www.quivivetennis.nl
Twitter:
@quivivetennis
Facebook:
www.facebook.com/tennisquivive
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